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Ministério de Minas e Energia
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS
LOGÍSTICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2013 - UASG 320004

Número do Contrato: 27/2009.
Nº Processo: 48000000635200980.
INEXIGIBILIDADE Nº 1/2009 Contratante: MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA -CNPJ Contratado: 62652961000138. Contratado :
AGENCIA ESTADO LTDA -Objeto: Prorrogar o prazo de vigência
do Contrato nº 27/2009-MME por mais um período de 12 (doze)
meses. Fundamento Legal: inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 23/07/2013 a 22/08/2014. Valor Total: R$48.616,08. Data
de Assinatura: 19/07/2013.
(SICON - 08/08/2013) 320004-00001-2013NE800028

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 31/2013
A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL,por intermédio da pregoeira, torna público que,após a avaliação das propostas de preços e da documentação de habilitação apresentadas na
licitação em referência, cujo objeto é Contratação de serviços técnicos
especializados de consultoria para atividade de suporte aos trabalhos
da SRD/ANEEL no aprimoramento da regulamentação referente à
campanha de medidas e à pesquisa de posse de equipamentos e
hábitos de consumo, foi vencedora a empresa ESCHER CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - EPP, pelo valor total de R$
192.200,00(cento e noventa e dois mil, duzentos reais)
ANGELICA LUISA PINTO NOGUEIRA
Pregoeira
(SIDEC - 08/08/2013) 323028-00001-2013NE800174
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2013
A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, por intermédio do pregoeiro, torna público que, após a avaliação das propostas de preços e das documentações de habilitação apresentadas na
licitação em referência, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de publicações nacionais para o acervo
bibliográfico da ANEEL, foi vencedora a licitante LIBRE LIVROS
EIRELI - EPP, com o percentual de desconto de 27,3% (valor com
desconto R$ 39.999,9981).
BRUNO MINORU AKIMOTO
Pregoeiro
(SIDEC - 08/08/2013) 323028-00001-2013NE800174

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E
CONTROLE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO N. 29/2013
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 30/2013, visando futura aquisição de licenças perpétuas do antivírus McAfee, em sua versão mais
atual; renovação da manutenção das licenças perpétuas em uso pela
ANEEL por um período de 3 anos e treinamento na solução, conforme as especificações do Edital e seus Anexos. Processo n.
48500.001270/2013-56, modalidade de licitação: Pregão Eletrônico.
Vigência: de 8/8/2013 a 25/7/2014. Data de assinatura da Ata:
8/8/2013. Adjudicação do objeto à empresa: PSN TECNOLOGIA
LTDA, CNPJ. 04.786.911/0001-47. Valor global: R$275.760,86 (duzentos e setenta e cinco mil, setecentos e sessenta reais e oitenta e
seis centavos).
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2013 - UASG 323028
Nº Processo: 48500002138201361 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização e execução de eventos, a serem promovidos ou que venham a ter a
participação da Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL, e que
poderão ser realizados em todo o Território Nacional. Total de Itens Licitados: 00005 . Edital: 09/08/2013 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59
. Endereço: Sgan 603 Modulo j e Sitios: Www.comprasnet.gov.br e
Www.aneel.gov.br Asa Norte - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas:
a partir de 09/08/2013 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 22/08/2013 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.
UBIRATA BARTOLOMEU PICKRODT SOARES
Superintendente
(SIDEC - 08/08/2013) 323028-00001-2013NE800174

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS
NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 44/2013 - UASG 323031
Nº Processo: 48610007674201314 . Objeto: Participação da ANP na
EXPOABAR 2013, paralela ao VIII Congresso Brasileiro de Regulação. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art.
25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Inviabilidade de competição. Declaração de Inexigibilidade em 08/08/2013
. JOSE GUTMAN . Diretor da Anp . Ratificação em 08/08/2013 .
MAGDA MARIA DE REGINA CHAMBRIARD . Diretora-geral da
Anp . Valor Global: R$ 20.000,00 . CNPJ CONTRATADA :
03.657.354/0001-00 ASSOCIACA O BRASILEIRA DE AGENCIAS
DE REGULACAO - ABAR.
(SIDEC - 08/08/2013) 323031-32205-2013NE800117
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 - UASG 323031
Número do Contrato: 9052/2012.
Nº Processo: 48610004377201228.
PREGÃO SISPP Nº 25/2012 Contratante: AGENCIA NACIONAL
DO PETROLEO, GAS-NATURAL E BIOCOMBUSTI. CNPJ Contratado: 28462935000109. Contratado : ANDROMEDA INSTALACAO E MANUTENCAO-INDUSTRIAL LTDA. - ME. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato original por 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, da Lei n.¨ 8.666/93. Vigência:
24/07/2013 a 23/07/2014. Valor Total: R$7.980,00. Data de Assinatura: 23/07/2013.
(SICON - 08/08/2013) 323031-32205-2013NE800117
EDITAL N o- 5/2013
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela
Portaria nº 32, de 21 de fevereiro de 2013, e com base na Resolução
de Diretoria nº 818, de 1º de agosto de 2013,
COMUNICA:
às Universidades, Faculdades, Escolas Politécnicas e Centros
Federais de Educação, de natureza pública ou privada sem fins lucrativos, que ofereçam cursos de nível superior com ênfase em atividades de interesse da indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis, que se encontra disponível, no sítio da ANP, endereço
http://www.anp.gov.br/?id=596, o Edital Nº 05/2013 de Chamada para
Apresentação de Propostas para o PROGRAMA DE RECURSOS
HUMANOS PARA O SETOR PETRÓLEO E GÁS - PRH-ANP/MCTI, promovido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis - ANP, Ministério de Minas e Energia, Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação e FINEP.
1.OBJETIVO:
1.1.Selecionar cursos de graduação e pós-graduação stricto
sensu com elevada qualidade técnica cujo objetivo seja a formação de
profissionais com ênfase no setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis, visando à concessão de auxílio na forma de bolsas de
estudo e de taxa de bancada, para incentivar e auxiliar a formação de
recursos humanos nas seguintes especializações:
1.1.1.Margem Equatorial, com as seguintes ênfases:
•Geologia do Petróleo aplicada à Exploração de bacias da
Margem Equatorial Brasileira: tectônica, estrutural, petrologia sedimentar, estratigrafia, geoquímica, bioestratigrafia e paleoecologia;
•Geofísica do Petróleo aplicada à Exploração de bacias da
Margem Equatorial Brasileira: processamento de dados sísmicos; interpretação e geração de modelos de velocidades; interpretação sismoestratigráfica; caracterização de modelos tectono-estruturais; caracterização de petrofísica de potenciais reservatórios;
•Estudos da sensibilidade litorânea da Margem Equatorial a
derramamentos de petróleo;
•Levantamentos e estudos de ecossistemas litorâneos da
Margem Equatorial: geologia; ecologia;
•Levantamentos oceanográficos (físicos, químicos e biológicos) para a caracterização das condições marinhas na Margem
Equatorial;
•Contaminação por hidrocarbonetos de áreas urbanas associadas à Margem Equatorial;
•Tecnologia de construção, montagem e instalação de plataformas, sondas, embarcações de apoio e seus componentes;
•Tecnologia de construção, montagem e instalação de equipamentos subsea;
•Logística offshore.
1.1.2.Recursos Não-Convencionais, com as seguintes ênfases:
•Processamentos sísmicos especiais para análise do sinal em
bacias com baixa qualidade sísmica como os oriundos da camada
basalto e formação Jandaíra;
•Modelagem matemática da interpretação de dados sísmicos;
•Modelagem de bacias e análises mineralógica e geomecânica de folhelhos;
•Fluidos de perfuração e tecnologias de fraturamento hidráulico;
•Impactos ambientais associados ao uso da técnica de fraturamento hidráulico, processo de retorta de folhelhos e uso e descarte de água;
•Logística de operação e escoamento da produção em fontes
não convencionais;
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•Estudos/modelos de viabilidade econômica e regulação da
exploração e produção em fontes não convencionais.
1.1.3.Campos Maduros, com as seguintes ênfases:
•Geologia e Geofísica em campos maduros - reavaliação
geológica de reservatórios (atualização de modelos geológicos): reestudos de testemunhos, calibração de perfis, cronocorrelação de poços, re-interpretação sismo-estratigráfica, cronoestratigrafia de alta resolução, reavaliação da geometria dos corpos-reservatório, estudos
diagenéticos, reavaliação do sistema permo-poroso; simulação de fluxos; processamento de dados sísmicos (antigos e novos); interpretação e geração de modelos de velocidades; re-caracterização de modelos tectono-estruturais; caracterização petrofísica de potenciais reservatórios e cálculos de saturação de fluidos, inversão sísmica, monitoramento 4D;
•Aumento do fator de recuperação de petróleo e gás natural,
manipulação molecular in-situ, captura e sequestro de carbono, manejo da água;
•Impactos ambientais da exploração e produção de petróleo
e gás em campos maduros.
2.PRAZO
2.1.As propostas deverão ser entregues à ANP até o dia 10
de setembro de 2013, pelos seguintes meios:
2.1.1.Internet, através do e-mail prh@anp.gov.br, até as
23:59 horas;
2.1.2.Serviço de Protocolo da ANP, na Avenida Rio Branco,
65, Térreo - Centro, Rio de Janeiro, RJ, até as 17:00 horas;
2.1.3.Correios,via Encomenda Expressa - SEDEX - para o
endereço Avenida Rio Branco, 65 - 16º andar, anexo. CEP: 20.090004 - Rio de Janeiro, RJ, postadas até as 23:59 horas.
3.Informações adicionais sobre o EDITAL 05/2013 poderão
ser obtidas pelos telefones (0XX+21) 2112-8381, 2112-8390 e 21128379 ou pelo e-mail prh@anp.gov.br.
FLORIVAL RODRIGUES DE CARVALHO

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A
AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRENCIA N o- 6/2013
As Centrais Elétricas de Rondônia S.A, através da Comissão
Especial de Licitação - CEL, torna público para conhecimento de
interessados, que sempre visando ampliar o universo de competidores
no processo licitatório e assegurar o atendimento à satisfação do
interesse público a sessão de abertura do processo licitatório Concorrência n.º 006/2013, fica adiada para: 21 de agosto de 2013, no
mesmo horário e local. Os interessados devem acompanhar o andamento do processo através do sitio www.ceron.com.br.
Porto Velho, 8 de agosto de 2013.
JOSE PAULO VIEIRA OLIVEIRA
Presidente da Comissão Especial de Licitação

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
3ª Publicação trimestral da Ata de Registro de Preços originada do
Pregão Eletrônico PE-OGH-12-0102. Objeto: eventual fornecimento
de suprimentos de informática. Vigência: 31.10.2012 a 30.10.2013. A
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletrobras Eletronorte,
para fins de atendimento ao disposto no § 2º, art. 15, da Lei 8.666/93,
torna público que não houve alteração de valores e ficam mantidos os
preços registrados na presente ata. Informações detalhadas de todos
os elementos da Ata encontram-se disponíveis no sítio
www.eln.gov.br.
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Instrumento Contratual: 4500078008-3. Contratado: Sinetel Engenharia e Comércio Ltda..Contratante: Centrais Elétricas do Norte do
Brasil S.A. - Eletrobras Eletronorte. Objeto: Terceiro Termo Aditivo
ao contrato 4500078008 para prestação de serviços de limpeza e
conservação de áreas verdes e instalações, copa e manutenção predial
no âmbito das instalações das Gerências da EEMI e EPAT em Tucuruí
- PA. Modalidade: Pregão nº PR-EPA-11-2061, Finalidade: Repactuação de preços, redução de quantitativos e substituição da Planilha
de Quantidades e Preços - Anexo I. Valor: R$ 540.487,42, referente
ao período de 20.01.2013 a 19.01.2014. Data de assinatura:
10/7/2013. Signatários: Eletrobras Eletronorte: Levi Chavaglia. Pela
Contratada: Jairo Elcio Lima Iketani.
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato OMT 4500080154. Contratante:
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletrobras Eletronorte.
Contratada: Serta Administradora de Serviços Ltda. EPP. Objeto: Alteração das Cláusulas: Sexta - Do Valor do Contrato, Sétima - Da
Descrição dos Serviços e Décima Sétima - Das Despesas Diretas e
Reembolsáveis. Em função da repactuação dos valores contratuais e
das alterações quali-quantitativas do contrato, o valor deste aditivo é
de R$ 18.974,84 (dezoito mil novecentos e setenta e quatro reais e
oitenta e quatro centavos), passando o valor total da contratação para
R$ 712.187,61 (setecentos e doze mil cento e oitenta e sete reais e
sessenta e um centavos). Data da assinatura: 20.06.2013. Signatário:
Pela Eletrobras Eletronorte: José Martins do Prado e Adriana Aparecida Fernandes da Cruz, pela empresa: Nildete Cândido da Silva.

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

